
 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA ROBOTY BUDOWLANE 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” 

na wykonanie zadania pn. 

Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia,  

składającego się z czterech części: 

Część nr 1. „Remont drogi gminnej nr 352018T Dębno – Jeziorko – Zagacki – dł. 465 mb, 

 szer. 4,00 mb., nr ew. gruntu 255, 344/4” 

Część nr 2. „Remont drogi gminnej nr 352067 T Rudki – Osiedle Górne – dł. 160 mb,  

szer. od 3,00 mb. do 4,3 mb, nr ew. gruntu 460”. 

Część nr 3. „Remont drogi gminnej nr 352076T Dębniak – dł. 220 mb, szer. od 3,00 mb,  

nr ew. gruntu 76.” 

Część 4. Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa w Rudkach 

– dł. 284 mb, szer. 5,0 mb. nr ew. gruntu 651/3.” 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Nazwa Zamawiającego: GMINA NOWA SŁUPIA 

REGON:   291010406 

NIP:     657-24-64-005 

Miejscowość   26 - 006 Nowa Słupia 

Adres:    ul. Rynek 15 

Strona internetowa:  www.nowaslupia.bip.jur.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.30 - 15.00 

                                                   środa w godzinach 7.30 - 17.30 

           

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

 

 

Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 -006 Nowa Słupia 

 

znak postępowania: RIFS.ZP.271.1.2018 
 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

Nowa Słupia, dnia 12.02.2018 r. 
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Rozdz. I.   Zamawiający 

 

Gmina Nowa Słupia 

ul. Rynek 15 

26-006 Nowa Słupia 

tel.: (41) 31-77-013, fax: (41) 31-77-221 

adres strony internetowej: www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka Przetargi  

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24 aa ust. 1 w/w ustawy. Zamawiający  najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdz. II.   Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia 

składającego się z czterech części: 

 

Część nr 1. „Remont drogi gminnej nr 352018T Dębno – Jeziorko – Zagacki – dł. 465 mb, szer. 

4,00 mb., nr ew. gruntu 255, 344/4”, obejmujący: 

 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 0,465 

km, 

2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t., na odległość do 1 km: grunt kat. I-II – 326,78 

m3. 

3. Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku 

gruntu kat. I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczymi o ładowności: do 5 t – 

krotność 8 – 326,78 m3. 

4. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: rzadkich - 0,034 ha. 

5. Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm – 4 szt.   

6. Transport na odległość do 2 km karpiny – 4 mp. 

7. Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi – krotność 6 – 4 mp. 

8. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 

kategoria gruntu: I-IV – 2 325m2. 

9. Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm – z 

piasku wzmocnienie istniejącej podbudowy - 648 m2. 

10. Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6 cm 

– dodatek za każdy dalszy 1 cm – z piasku – krotność 9 wzmocnienie istniejącej podbudowy   - 648 

m2. 

11. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – wykonanie i zagęszczenie 

mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – analogia – wykonanie warstwy z piasku 

stabilizowanego cementem z gotowej mieszanki dowiezionej na miejsce wbudowania o Rm=2,5 MPa 

– 120m2. 

12. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – wykonanie i zagęszczenie 

mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm – analogia – wykonanie warstwy z piasku 

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
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stabilizowanego cementem z gotowej mieszanki dowiezionej na miejsce wbudowania o Rm=2,5 MPa 

– krotność 5 – 120 m2. 

13. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm kruszywo 

sortowane frakcja 0-63 mm -1 964 m2.  

14. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – 

dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 5, analogia – kruszywo sortowane frakcja 0-31,5 mm. – 1 964 

m2. 

15. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm – analogia – 

wzmocnienie poboczy kruszywo sortowane 0-31,5 mm - 352,5 m2. 

16. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm – 

dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 2, analogia – wzmocnienie poboczy - 352,5 m2. 

17. Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe – analogia – ławy pod korytka - 20,25 m3. 

18. Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm – 

225 m. 

19. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po 

zagęszczeniu o grubości 4 cm, - mieszanka AC 16 W – 1 917,5 m2. 

20. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych –warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 3 cm, - mieszanka AC 11S – 1 871 m2. 

21. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 1 mieszanka AC 11 

S – 1 871 m2. 

22. Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm – 3 szt. 

23. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm – znak A-7 średni, folia typu 2 - 1 szt. 

24. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm – analogia – znaki A-1, A-2 małe, folia typu 1 – 2 szt. 

 

Część nr 2.  „Remont grogi gminnej nr 352067 T Rudki – Osiedle Górne – dł. 160 mb, szer. od 

3,00 mb do 4,3 mb, nr ew. gruntu 460”, obejmujący: 

 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 0,16 km. 

2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - 44,61 

m3. 

3. Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku 

po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt 

kat. I-II – krotność 8 – 44,61 m3. 

4. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 

odległość do 1 km – grubość frezowania do 4 cm –525,6 m2. 

5. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km: - 

samochodem ciężarowym, kotność 4 – 21 m3. 

6. Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,4 m – 26 m. 

7. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: rzadkich - 0,002 ha. 

8. Transport na odległość do 2 km gałęzi 0,30 mp. 

9. Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi krotność 6 – 0,3 mp.  

10. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 

kategoria gruntu: I-IV – 132 m2. 
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11. Warstwy odsączające w korycie lub na całej  szerokości drogi – wykonanie i zagęszczenie 

mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 105,6 m2. 

12.  Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm kruszywo 

sortowane 0-63 mm – 105,6 m2. 

13. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – 

dodatek za każdy dalszy 1 cm kruszywo sortowane 0-31,5 mm krotność 5– 105,6 m2. 

14. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm – analogia – 

uzupełnienie poboczy średnia grubość 8 cm, kruszywo sortowane 0-31,5 – 60 m2. 

15. Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości: 15 cm, na podsypce piaskowej 34,5 m. 

16. Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe Beton B 10 (C8/10) 3,105 m3. 

17. Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm – 

34,5 m. 

18. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - 

samochodem ciężarowym skrzyniowym 0,7 m3. 

19. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe 0,8 m3.  

20. Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm – 

analogia – korytka krakowskie 1,5 m.  

21. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm – analogia – 

przepust z rury PEHD spiralnie kablowanej o średnicy 40 cm, 14 m. 

22. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km: - 

samochodem ciężarowym – krotność 4 – 0,7 m3.  

23. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążącą po 

zagęszczeniu o grubości: 4, mieszanka AC 16 W – 102,3 m2. 

24. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 3cm, mieszanka AC 11 S – 611,9 m2. 

25. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm- krotność 1  mieszanka AC 11 S 

– 611,9 m2. 

26. Regulacja pionowa: włazów kanałowych - 4 szt. 

27. Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm – 9 szt. 

28. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm znaki A-7 średnie, folia typu 2 – 2 szt. 

29. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych) – kwadratowych o boku 60 cm, znaki informacyjne małe, folia typu 1 – 6 szt. 

 

Część nr 3. „Remont drogi gminnej nr 352076T Dębniak – dł. 220 mb, szer. od 3,00 mb, nr ew. 

gruntu 76”, obejmujący: 

 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 0,22 km. 

2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 

cm – 220 m2. 

3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi opoj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - 90 m3. 

4. Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie 

sypkim, kategorii: I-III – 33 m3. 

5. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich – 0,008 ha. 

6. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 

kategoria gruntu: I-IV - 880m2. 
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7. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, kruszywo 

sortowane 0-63 mm – 880 m2. 

8. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm – 

dodatek za każdy dalszy 1 cm, kruszywo sortowane 0-31,5 mm – 880 m2. 

9. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm – analogia – 

wzmocnienie poboczy średnia grubość 8 cm – 220 m2. 

10. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe – 2,5 m3. 

11. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm – 20 m. 

12. Ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 40 cm – 8 szt. 

13. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- analogia – 

zjazdy - 50 m2. 

14. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu : ponad 8 cm – 

dodatek za każdy dalszy 1 cm – analogia – zjazdy, krotność 2 - 50 m2. 

15. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po 

zagęszczeniu o grubości: 4 cm – 682 m2. 

16. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 3 cm – 660 m2. 

17. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – 660 m2. 

18. Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm – 2 szt. 

19. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm, znak A-7 średni, folia typ 2- 1 szt. 

20. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych) – kwadratowych o boku 60 cm znak D-4a mały, folia typ 1 – 1 szt. 

 

Część nr 4. Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa w 

Rudkach – dł. 284 mb, szer. 5,0 mb. nr ew. gruntu 651/3” obejmująca: 

 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 0,284 km. 

2. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, o grubości: 3cm – 

1704 m2. 

3. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, o grubości: ponad 3 

cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 1 - 1 704 m2,  .  

4. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementową – analogia – rozbiórka podbudowy z prefabrykatów betonowych i żelbetowych 

gr. 15 cm - 1 704 m2. 

5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z 

załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym - 323,6 m3. 

6. Regulacja pionowa: włazów kanałowych – regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych - 3 

szt.  

7. Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o 

głębokości: 20 cm kategoria gruntu III-IV - 1 562 m2. 

8. Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o 

głębokości: ponad 20 cm – dodatek za każde 5 cm – krotność 2 (kategoria gruntu III-IV) - 1 562 m2. 

9. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 

kategoria gruntu: I – IV - 1 562m2. 

10. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi -  wykonanie mechaniczne grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm – analogia – wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem 

z gotowej mieszanki dowiezionej na miejsce wbudowania Rm=2,5 MPa - 1562 m2. 
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11. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – wykonanie i zagęszczenie 

mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm – analogia – wykonanie warstwy z piasku 

stabilizowanego cementem z gotowej mieszanki dowiezionej na miejsce wbudowania Rm=2,5 MPa 

(krotność 5) -  1562 m2. 

12. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm – 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie 

- 1 562 m2. 

13. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – 

dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność 5) – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

sortowanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie - 1 562 m2. 

14. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po 

zagęszczeniu o grubości: 4 cm, beton asfaltowy, kategoria obciążenia ruchem KR 2, 1 448m2. 

15. Nawierzchnia mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu 

o grubości: ponad 4 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 3, beton asfaltowy, kategoria 

obciążenia ruchem KR 2 – 1 448 m2. 

16. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: 3 cm, beton asfaltowy, kategoria obciążenia ruchem KR 2 – 1 420 m2. 

17. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po 

zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 2, beton asfaltowy, 

kategoria obciążenia ruchem KR 2 - 1420 m2.  

18. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm analogia – 

umocnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie - 

284 m2. 

19. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm – 

dodatek za każdy dalszy 1 cm analogia – umocnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym 0 -

31,5 mm stabilizowanym mechanicznie krotność 4 - 284 m2. 

 

2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: 

a) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, 

b) mapy poglądowe stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ, 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – kpl. stanowiący Załącznik  

nr 8 do SIWZ, 

d) przedmiary robót dla poszczególnych części stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ, 

e) Opis techniczny dla części nr 4 stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ 

 

3. Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako posiadacz  

odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji 

lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia 

oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty 

ponosi Wykonawca. 

  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 3 dni od 

podpisania umowy złoży m.in  Harmonogram rzeczowo – finansowy  realizacji robót. 

 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

     45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg          

     45111200-0  Roboty w zakresie  przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

1) Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o 

której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 108 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia  

określony w rozdz. II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części  i 

§ 4 ust. 7 i 8 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 
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2) Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, 

uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 

zostały określone w § 4 i §  8 ust. 1 pkt. 13 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

Uwaga: 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

8. Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) stanowi kryterium 

oceny ofert. Szczegółowy opis oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w rozdziale XX pkt 2  

lit. b SIWZ. Minimalny termin okresu rękojmi wynosi 60 miesięcy. 

 

9. Część zamówienia nr 1, 2 i 3 przewidziane są do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  

 

Rozdz. III. Oferty częściowe i wariantowe   

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może 

złożyć osobne oferty na Część nr 1 lub Część nr 2 lub Część nr 3 lub Część 4 wskazane w 

Rozdziale II lub na cztery części łącznie. 

2.  Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Rozdz. IV. Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   

 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

7.  

Rozdz. V.  Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 

Rozdz. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Rozdz. VII. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania robót budowlanych - do dnia 31.07.2018 r. 

Rozumiany jako dzień doręczenia zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

Rozdz. VIII. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający  nie określa  niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający  nie określa  niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej   

3.1) Wykonawcy  

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda polegająca 

na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi w ramach której zostały 

wykonane roboty budowlane w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej.  

3.2) Osób  

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi, w tym 1 osobę, która  pełnić będzie funkcję kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej, 

3.3) Sprzęt 

Wykonawca wykaże, że dysponuje w szczególności następującym sprzętem: 

walec stalowy min. 8 t – 1 szt., 

walec ogumiony – 1 szt., 

rozkładarka masy – 1 szt., 

skrapiarka – 1 szt., 

 

Uwaga: 
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia  

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi 

przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług 

transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725.). 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, 

2) art. 24 ust. 5 Pzp   
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- pkt 2): który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

- pkt 4): który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

 

2.1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-

20 lub na podstawie okoliczności wymienionych powyżej w pkt 2 ppkt 2), może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

2.2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ppkt 2.1) SIWZ. 

2.3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2.4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. 

 

Rozdz. IX. 

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanym w rozdz. 

XVII pkt 2 SIWZ  

1.1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do 

SIWZ; 

      Wymagana forma – oryginał 

 

1.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca: 

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie  

z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 

b) nie podlega wykluczeniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ; 

Wymagana forma – oryginał 

 

Uwaga: 

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ppkt 1.2). 

 

1.3)  dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 
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1.4)  dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy,  

w szczególności: 

-  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo 

inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu 
przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie 

wynika; 

Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem , 

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia 

oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo 

określające jego zakres; 

 Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 

1.5) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);  

Wymagana forma – oryginał; 

1.6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).   

Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się 

złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza. 

 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                   

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.                                                                                                           

Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego www.nowaslupia.bip.jur.pl wraz z informacją z otwarcia ofert.   

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

Oświadczenie należy złożyć na adres: 

Urząd Gminy Nowa Słupia 

ul. Rynek 15 

26-006 Nowa Słupia, pokój 10 (sekretariat), 

 

3. Zamawiający, zgodnie z art. art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
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5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych  

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu: 

  a) wykaz robót budowlanych  (zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji  

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty; 

b) wykaz osób (zał. nr 4 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

c) wykaz narzędzi (zał. Nr 10 do SIWZ) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

 

Rozdz. X. 
Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp   

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów,                        

o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.   

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

wymaga, aby z treści  ww. zobowiązania wynikało w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp. 
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4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 

 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

 

Rozdz. XI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie  

z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 

ppkt 1) i 2) SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ; 

2) oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

3) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w SIWZ w 

rozdz. IX pkt 2 składa każdy z Wykonawców; 

4) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o 

których mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy  

regulującej ich współpracę. 
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Rozdz. XII. 
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby 

uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529  ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu:  

41-31-77-221 lub na adres e-mail: urzad@nowaslupia.pl lub inwestycje@nowaslupia.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub emaila, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;  

3. Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 

Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma. 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu 

zamówienia Łukasz Kosno i zagadnień formalno – prawnych Agata Sitek. 

   

 

Rozdz. XIII. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ   

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 

www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 1. 

5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres Zamawiającego: 

Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

fax: 41 31-77-221 lub e-mail: urzad@nowaslupia.pl  

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi. 

7. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach na stronie 

internetowej: www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi. 

 

Rozdz. XIV.  Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:  

  

mailto:urzad@nowaslupia.pl
mailto:inwestycje@nowaslupia.pl
http://www.bieliny.biuletyn.net/
mailto:urzad@nowaslupia.pl
http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
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Część 1 –  8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 

Część 2 –  1 500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). 

Część 3 –  2 700 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100). 

Część 4 –  8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                            

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy 

złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 

Uwaga: 

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu 

wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium  

z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej  

„za zgodność z oryginałem”. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:  

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim  O/Nowa Słupia Nr 35 8507 0004 2007 7006 0381 

0025. 

z dopiskiem: 

Wadium w sprawie znak: RIFS.ZP.271.1.2018  

Uwaga: 

Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

7. Zamawiający zwróci wadium: 

a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

Uwaga: 

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono  

wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

Rozdz. XV. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

Rozdz. XVI. Opis sposobu przygotowania ofert   

1. Wymogi formalne: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ. 

3) Wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty wymienione w rozdz. IX w pkt 1 SIWZ. 
4) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym 

przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.   

5) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego 

usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla),  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

7) Oferta, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być 

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  

w sposób wskazany w ppkt 6. 

8) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

9) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                     

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 
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sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a  Pzp oraz przez 

podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

10) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 9), należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność                             

z oryginałem. 

11) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.  

12) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

13) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien - nie później 

niż w terminie składania ofert – zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone 

klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej 

kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować 

w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość 

numeracji stron).  

15) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

16) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń 

były kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych 

kolejnych numerów. 

 

2. Opakowanie oferty 

a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

b) Opakowanie musi zostać opatrzone: 

- adresem 

Zamawiającego: 
 

Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

 

 - napisem: 
Znak postepowania: RIFS.ZP.271.1.2018 

 Oferta na  

Remont i przebudowę dróg na terenie Gminy Nowa Słupia: 
Część nr 1. „Remont drogi gminnej nr 352018T Dębno – Jeziorko – Zagacki – dł. 465 mb,   

szer. 4,00 mb., nr ew. gruntu 255, 344/4”,* 

Część nr 2.  „Remont grogi gminnej nr 352067 T Rudki – Osiedle Górne – dł. 160 mb, 

szer. od 3,00 mb do 4,3 mb, nr ew. gruntu 460”,* 

Część nr 3. „Remont drogi gminnej nr 352076T Dębniak – dł. 220 mb, szer. od 3,00 mb, 

nr ew. gruntu 76”,* 

Część nr 4.  Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa  

w Rudkach – dł. 284 mb, szer. 5,0 mb. nr ew. gruntu 651/3”,* 

Nie otwierać przed dniem 27.02.2018 r., godz. 09:15 

*Wybrać część na, która wykonawca składa ofertę.  
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- danymi Wykonawcy: 

(DOPUSZCZA SIĘ 

ODCISK STEMPLA) 

nazwą Wykonawcy (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), 

numerem telefonu i faksu  

 

 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 

wpływającej do Zamawiającego. 

c) Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być 

brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy 

może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej 

SIWZ. 

3.  Zmiana i wycofanie oferty 

a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 

b) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 

ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed 

upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 

reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 

 

Rozdz. XVII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Nowa Słupia 

ul. Rynek 15 

26 - 006 Nowa Słupia 

Pokój nr 10 (Sekretariat) 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2018 r. o godz. 9:00.                      

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Nowa Słupia 

ul. Rynek 15 

26 - 006 Nowa Słupia 

Sala konferencyjna w dniu  27.02.2018 r. o godz. 9:15. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia, terminu wykonania zamówienia.    

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.nowaslupia.bip.jur.pl  zakładka przetargi informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, okresu rękojmi oraz terminu wykonania zamówienia 

7. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

a). Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek  

o udostępnienie treści wskazanej oferty. 

b). Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. 

http://www./
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c). Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób 

udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

 

Rozdz. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ i załącznikami 

do SIWZ poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) ceny brutto (wraz 

z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia dla wybranej części. 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 

Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 

ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi 

do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

3. Z uwagi na rodzaj przewidzianego w projekcie umowy wynagrodzenia zaleca się, aby 

Wykonawca zapoznał się dokumentacją przetargową oraz dokonał wizji lokalnej w terenie celem 

pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia 

umowy, a następnie  uwzględnił  w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacja 

zamówienia.  Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ   

i wszystkich jej załączników, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie  

z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

5. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do 

wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne 

warunki gruntowo - wodne, atmosferyczne; ewentualne pompowanie wody; koszty robót 

przygotowawczych, porządkowych np. wywozu śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych, 

jeżeli takie znajdują się na terenie przewidzianym do realizacji inwestycji; zachowania czystości 

dróg publicznych; zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; robót 

związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji np. 

ulicy; odtworzenie nawierzchni jezdni; zagęszczenie gruntu; przekopów kontrolnych; pełną 

obsługę geodezyjną w tym geodezyjne wznowienie pasa drogowego; projekt organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót; dostarczenia dla potrzeb budowy, na warunkach i w miejscu wskazanym 

przez zarządców sieci: energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków; zapewnienia dojazdu 

do budowy; zaplecza budowy; odbiorów; uporządkowania terenu po robotach; wykonania 

dokumentacji powykonawczej.  

6. W przypadku  korzystania w trakcie  robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, 

Wykonawca uzyska zezwolenie na wejście w teren. Po zakończeniu  robót przywróci teren do 

stanu pierwotnego i  pokryje związane z tym koszty. W przypadku powstania szkód z winy lub 

zaniedbania Wykonawcy, zobowiązany jest on do przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego  

i uzyskaniu akceptacji Użytkownika obiektu w tym zakresie. 

7. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w wielkości wyrażonej w PLN cyfrowo i słownie  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.    
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Rozdz. XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

między Zamawiającym a Wykonawcą  

Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 

(PLN). 

Rozdz. XX. Kryteria i sposób oceny ofert  

1.  Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są: 

a) CENA  –  60 %    

b) OKRES UDZIELONEJ RĘKOJMI     -  40% 

 

2. Sposób oceny ofert 

a) w kryterium CENA  

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego 

wzoru: 

                  C min. 

        C=  ----------------  x 60                            gdzie: 1 % - 1 punkt 

                    C o          

 

gdzie: 

C - ilość punktów oferty ocenianej 

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

C o - cena oferty ocenianej 

 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60,00 punktów. 

 

 

b)  w kryterium OKRES UDZIELONEJ RĘKOJMI:    

Okres rękojmi udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. 

Okres rękojmi udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie może 

być dłuższy niż 84 miesiące. 

W przypadku podania w  Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) 

okresu rękojmi krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie, iż wykonawca udzielił  

rękojmi  na okres 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku 

podania 60 miesięcznego okresu rękojmi. 

W przypadku podania w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1do SIWZ) 

okresu rękojmi dłuższego niż 84 miesiące Zamawiający przyjmie do oceny okres rękojmi 84 

miesiące, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 84 

miesięcznego okresu rękojmi. 

W przypadku gdy wykonawca w  Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik  nr 1 do 

SIWZ) nie określi okresu rękojmi udzielanej Zamawiającemu na całość wykonanych robót 

objętych niniejszym zamówieniem przyjmuje się, iż okres udzielonej przez wykonawcę 

rękojmi wynosi minimalny okres rękojmi, tj.: 60 miesięcy.  

Za udzielenie rękojmi na okres: 

- 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

- 72 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

- 84 miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. 
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Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40,00 punktów. 

 

c) Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych  

w podanych wyżej kryteriach. Obliczenia w obu kryteriach dokonywane będą do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 lit. c). 

 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;    

2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o  których mowa w pkt 6. 

 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy.  

 

9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
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10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Rozdz. XXI.  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  

 umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,  

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4, na stronie internetowej: 

www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi. 
 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 1 

ppkt 2 zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, 

Zamawiający uznał za niewystarczające. 

 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy  

zobowiązany jest do:  

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 

zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza; 

d) złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych w wykazie osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami 

o przynależności do właściwej izby samorządu  zawodowego - w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

e) Kosztorys ofertowy  

Kosztorys ofertowy  dla całości robót objętych zamówieniem na cenę ofertową. Kosztorys 

należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany według 

opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót. Dostarczony przez Zamawiającego 

przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać 

cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do 

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
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dwóch miejsc po przecinku.  Na stronie tytułowej Wykonawca poda: cenę ryczałtową brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów 

winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą 

się do wszystkich pozycji. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów. Określone przy 

przygotowaniu kosztorysu kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie danego elementu 

stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego 

rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach 

ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i 

koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź 

zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały 

one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. 

5. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże pisemnie termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie  uznana za najkorzystniejszą. 

 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr  6 do SIWZ. 

 

Rozdz. XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej  

w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Uwaga: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

 

4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione 

w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie 

ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.   

 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 3. 
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Uwaga: 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. 

 

7. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są 

w § 7 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Rozdz. XXIII.  Istotne dla stron postanowienia umowy  

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załączniki nr 6 do 

SIWZ. 

2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w umowie.  

Rozdz. XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  
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10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej. 

 

Rozdz. XXV. Wykaz załączników 

1. Formularz ofertowy             - zał. nr 1 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu              - zał. nr 2 

3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia                                            - zał. nr 3 

4.  Wykaz osób                                                                                                                    - zał. nr 4 

5.  Wykaz robót budowlanych                                                                                             - zał. nr 5 

6. Wzór umowy                                                                                                                  - zał. nr 6 

7. Mapy poglądowe                                                                                                            - zał. nr 7 

8.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych                               - zał. nr 8 

9.  Przedmiary robót              - zał. nr 9 

10. Wykaz narzędzi                                                                                                             - zał. nr 10 

11. Opis techniczny dla części nr 4             - zał. nr 11  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
..................................................................................      

nazwa Wykonawcy/ Wykonawców    

 

O F E R T A 

w postępowania Znak: RIFS.ZP.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Remont i przebudowę dróg na terenie Gminy Nowa Słupia” składającego się  

z czterech części.  

Ja / My niżej podpisani  

 

................................................................................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

działając w imieniu Wykonawcy*: 

 

................................................................................................................................................................................................................................. 

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 
* w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia  
 

oświadczam/y, że: 

 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia wraz z załącznikami do SIWZ   

1.1 za wykonanie Części Nr 1: „Remont drogi gminnej nr 352018T Dębno – Jeziorko – Zagacki – dł. 465  

mb, szer. 4,00 mb., nr ew. gruntu 255, 344/4”. 
a)  Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł 

Cena ryczałtowa brutto............................................zł  

(słownie: ..................................................................................... ................................................) 

(………......................................................................................................................... ...............) 

b) termin wykonania zamówienia 31.07.2018r.    

 

1.2 za wykonanie Części Nr 2: „Remont grogi gminnej nr 352067 T Rudki – Osiedle Górne – dł. 160 mb, 

szer. od 3,00 mb do 4,3 mb, nr ew. gruntu 460”. 

a) Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł 

Cena ryczałtowa brutto............................................zł  

(słownie: ................................................................................................................... ..................) 

(………................................................................................................... .....................................) 

 b) termin wykonania zamówienia 31.07.2018r.    

 

1.3 za wykonanie Części Nr 3: „Remont drogi gminnej nr 352076T Dębniak – dł. 220 mb, szer. od 3,00 mb,  

nr ew. gruntu 76”.  

a) Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł 

Cena ryczałtowa brutto............................................zł  

(słownie: ................................................................................................................... ..................) 

(………........................................................................................................................................)  

 b) termin wykonania zamówienia 31.07.2018r.    

 

1.4 za wykonanie Części Nr 4: „Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa  

w Rudkach – dł. 284 mb, szer. 5,0 mb. nr ew. gruntu 651/3”  

a) Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł 

Cena ryczałtowa brutto............................................zł  

(słownie: .....................................................................................................................................) 

(………......................................................................................................................... ...............) 

 b) termin wykonania zamówienia 31.07.2018r.    
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2. Udzielamy okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane  (60 m-cy, 72 m-ce, 84 m-ce) 

Dla Części Nr 1: ………….. miesięcy**) 

Dla Części Nr 2: ………….. miesięcy**) 

Dla Części Nr 3: ………….. miesięcy**) 

Dla Części Nr 4: ………….. miesięcy**) 

**)  - zgodnie z zapisem rozdz. XX pkt. 2 lit. b SIWZ  

 

3. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym 

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego1) 

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG1) 

https://…………………………. - inny dokument1) 
1) niepotrzebne skreślić  

4. INFORMUJEMY, że:*** 

 wybór oferty  dla części nr …………. nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego. 

 wybór oferty dla części nr …………. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. Wartość 

towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 

Zamawiającego to ___________ zł netto. 

  ***Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 

oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

5. Zgodnie z art. 36 b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.) oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć do wykonania 

podwykonawcom następujące części zamówienia **** 

Lp. 
Opis części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę 
Firma podwykonawcy 

   

   

   

   

****  o ile dotyczy 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość 

zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

6. Jednocześnie oświadczam/y że: 

a) spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu; 

https://ems.ms.gov.pl/
https://www.ceidg.gov.pl/
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b) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  składania 

ofert, 

c) zapoznałem/liśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń; 

d) wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z Załącznikiem nr 3 został przeze mnie/przez nas 

zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

e) informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ____ stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów  

i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa  zostało zawarte na stronach nr od ___ do ___.  

7. Wadium należy zwrócić na konto nr ……………………………………………………….. 

(dotyczy wadium wniesionego w formie pieniądza). 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

………..……………………………..………………………..........................................................................................................………… 

tel.: ……………….…...…….…........………  fax:……………………………...………… e-mail …………………… 

 

prosimy o podanie czynnego nr fax-u oraz aktualnego e-mila ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ, przyjętą przez Zamawiającego 

formą porozumiewania się z  Wykonawcami oprócz pisemnej jest droga faksowa 

 

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

10.  Informuję, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) małym/średnim***** przedsiębiorcą. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

12. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ................ kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 
......................................................................... .......................................................................... 

Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy ****** 

 
*****Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

****** zgodnie z zapisami SIWZ, podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on 

uzupełniony napisem  (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Przystępując do postępowania Znak: RIFS.ZP.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont i przebudowę dróg na terenie Gminy Nowa Słupia” 

składającego się z czterech części.  

prowadzonego przez Gminę Nowa Słupia,  

Wykonawca: 

 

………………………………………………….……………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………………………………………….… 
                               (imię, nazwisko) 

oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  rozdz. 

VIII pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ……………………………………....…………… 
  (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdz. 

VIII pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych  

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

..……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….  

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………….…..………………………… 

…………………………………………………………………......……………………………………………………………………………… 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.      ……………………………………....…………… 

  (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ……………………………………....…………… 

  (podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Przystępując do postępowania Znak: RIFS.ZP.271.1.2018 o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont i przebudowę dróg na terenie Gminy Nowa Słupia” 

składającego się z czterech części.  

 

prowadzonego przez Gminę Nowa Słupia,  

Wykonawca: 

………………………………………………….……………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………………………………………….… 
                               (imię, nazwisko) 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22  

i ust. 5 pkt 2) i 4) ustawy Pzp. 

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

         ……………………………………....…………… 

 (podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 pkt 2) i 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ……………………………………....…………… 

  (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres) 

 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 2) i 4 ) ustawy Pzp.  

 

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ……………………………………....…………… 
  (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ……………………………………....…………… 

  (podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

......................................................................................................................  

           (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

WYKAZ  OSÓB 
skierowanych  przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

Znak: RIFS.ZP.271.1.2018 pn „Remont i przebudowę dróg na terenie Gminy Nowa Słupia” 

składającego się z czterech części: 

 

 

Lp 

Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje 

zawodowe 

(uprawnienia 

budowlane 

specjalność, nr….) 

Imię i nazwisko osoby,  

którą Wykonawca dysponuje  

(dysponowanie bezpośrednie) * 

Imię i nazwisko osoby,  

którą Wykonawca  

będzie dysponował  

(dysponowanie pośrednie) ** 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

  

     

     

*  dysponowanie bezpośrednie – oznacza sytuację, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy 

Wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przykładowo może to być: 

umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna, czy też z samozatrudnienie się osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą itd. 

** dysponowanie pośrednie – oznacza sytuację, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na 

osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami podmiotu 

trzeciego niezbędnymi do realizacji zamówienia (zasobami osobowymi podmiotu trzeciego), w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

(osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.      

 Wymagana forma dokumentu - oryginał 

OŚWIADCZENIE  
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

posiadają wymagane uprawnienia oraz, 

Oświadczam/y, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osoby 

wskazane w powyższym wykazie, posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności drogowej i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego* 

 

 

 

………………………………………….                                          ……………………………………………               
data                                                                                                                         Podpis osób uprawnionych do składania        oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
 

* niepotrzebne skreślić jeżeli takiego wymogu wobec tych osób nie nakłada Prawo budowlane 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 
 

Strona 33 z 49 

 

 
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

 

  
  (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 

*W kolumnie 2 należy wymienić te roboty, które spełniają postawiony warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia.  

W  przypadku realizacji zamówień obejmujących szerszy zakres robót, w wykazie w kolumnie 5 należy podać tylko 

wartość wymaganego zakresu robót.     
** W przypadku,  gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 22a 

ust. 2 i 4 na zasadach  określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu.   

 

Uwaga: 

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

………………………………………….                                    ……………………………………………………                            

data                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania        

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

Lp. 

Nazwa i miejsce 

realizacji, 

rodzaj, zakres 

wykonanej roboty 

budowlanej* 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy roboty   

w przypadku gdy 

Wykonawca 

polegać będzie na 

wiedzy i 

doświadczeniu 

innego podmiotu** 

Termin  

wykonywania  

data rozpoczęcia  

– data zakończenia 

(od dd/mm/rrrr   

 do dd/mm/rrrr) 

Wartość roboty 

brutto [PLN] * 

Nazwa i adres 

Zamawiającego  

1 2 3 4 5 6 
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Wzór umowy - Załącznik nr 6  do SIWZ                 

UMOWA NR ……………………. 

zawarta w dniu  …………………….. w Nowej Słupi pomiędzy: 

Gminą Nowa Słupia NIP 657-24-64-005, REGON 291010406 z adresem i siedzibą ul. Rynek 15,            

26 - 006 Nowa Słupia reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Nowa Słupia – Andrzeja Gąsiora 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Fijas 

zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym  

  

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą  

została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: 

„Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia” dla: 

Części nr 1. „Remont drogi gminnej nr 352018T Dębno – Jeziorko – Zagacki – dł. 465 mb,  

szer. 4,00 mb., nr ew. gruntu 255, 344/4”, 

Części nr 2.  „Remont grogi gminnej nr 352067 T Rudki – Osiedle Górne – dł. 160 mb, szer.  

od 3,00 mb do 4,3 mb, nr ew. gruntu 460”, 

Części nr 3. „Remont drogi gminnej nr 352076T Dębniak – dł. 220 mb, szer. od 3,00 mb, nr  

ew. gruntu 76”, 

Części nr 4. „Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa w 

Rudkach – dł. 284 mb, szer. 5,0 mb. nr ew. gruntu 651/3” 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na 

warunkach wskazanych w SIWZ oraz ofercie z dnia ……………………… stanowiącej załącznik 

nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym w przedmiarach i opisie technicznym, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania 

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 

przekazania terenu robót Wykonawcy. 

2. Zakończenie robót będących przedmiotem umowy, rozumiane jako dzień doręczenia 

Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, nastąpi nie 

później niż do ……………………… roku. 

3. Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zakończenia 

robót budowlanych i stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego zamówienia dokonany 

stosownym wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy, a potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
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3) przystąpienie do odbioru robót i odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego 

należytego wykonania; 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) zabezpieczenie terenu robót; 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  

poz. 290 z późniejszymi zmianami), oraz okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji; 

6) przestrzeganie, jako wytwarzający odpady – do przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z 

późniejszymi zmianami), 

powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami; 

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie 

pisemnego oświadczenia, że roboty ukończone przez niego zostały wykonane zgodnie z 

umową i obowiązującymi przepisami i normami; 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

uporządkowanie i przywrócenie do stanu poprzedniego terenów sąsiadujących zajętych lub 

użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych 

lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji; 

15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych 

do dokonania odbioru; 

16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 
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18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót;  

19) wykonywanie poleceń inspektora nadzoru dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 

dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych; koszty wszelkich niezbędnych prób, badań, ekspertyz ponosi Wykonawca, 

20) wykonywanie poleceń inspektora nadzoru dotyczących dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z przewidzianym zakresem prac; 

21) pozyskanie zgody Zamawiającego na zawarcie umowy na roboty budowlane  

z podwykonawcą/podwykonawcami – art. 6471 K.C. 

§ 4 

Inne obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy. 

3.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać 

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

5.  Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i jego 

udostępniania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru na każde żądanie. 

6.  Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

7.  Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tym samym gwarantuje, że osoby wykonujące 

Przedmiot Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 

Obowiązek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Jeżeli w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do zmiany składu osobowego Personelu 

Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca zobowiązał się wykonywać Przedmiot Umowy 

przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to sumaryczna ilość etatów takich 

osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z opisu czynności w SIWZ. 

8.  Przed zawarciem Umowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do 

którego Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, które zostały opisane w rozdziale II pkt. 6 SIWZ. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że opisane w rozdziale II pkt. 6 SIWZ czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający 

uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawców 

odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w rozdziale II pkt 6 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do: 
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:  

za wykonanie Części Nr ……….: „…………………………………………………………” 

Cena netto wynosi ………………………zł podatek VAT ………………………………. zł 

Cena ryczałtowa brutto............................................zł  

(słownie: .....................................................................................................................................) 

(………........................................................................................................................................) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją  przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności robót objętych dokumentacją 

przetargową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………….….. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania faktur częściowych za wykonane roboty. 

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury doręczonej 

Zamawiającemu, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu 

skutecznego odbioru końcowego robót wraz z przedłożeniem dowodów potwierdzających, że 

Wykonawca nie zalega z płatnościami na rzez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

7. Protokół odbioru końcowego robót będzie sporządzony przez Zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru w tym kosztorysu powykonawczego, 

certyfikatów dla wbudowanych materiałów. Protokół odbioru końcowego robót wymaga 

podpisania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcę.  

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z zatwierdzonym protokołem skutecznego odbioru robót końcowego. 

9. Protokół odbioru końcowego robót powinien zawierać stwierdzenie, czy odbiór został dokonany 

skutecznie czy też nieskutecznie. Nieskuteczność odbioru końcowego stwierdza się w protokole w 

sytuacji, gdy Wykonawca zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru przedwcześnie lub roboty 

są dotknięte usterkami/wadami nadającymi się do usunięcia z zastrzeżeniem ust. 10.  

10. Zamawiający jest uprawniony do stwierdzenia skuteczności odbioru końcowego gdy w czasie 

odbioru stwierdzono wady/usterki nadające się do usunięcia ale są to wady/usterki nie 

uniemożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 

nieistotne). W takim przypadku kwota wynagrodzenia wykonawcy określona w fakturze końcowej 

będzie ustalona wg zasad określonych w § 6 ust. 15. 

11. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
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§ 6. 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

wpisem do Dziennika budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.  

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy (robót) potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z wymaganiami 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami w tym w szczególności prawa budowalnego 

i normami w tym zakresie. 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

6.  Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu 

gotowości do odbioru końcowego zawiadomi Wykonawcę o dacie i godzinie przystąpienia do 

odbioru końcowego. Przystąpienie do odbioru powinno nastąpić nie później niż w 14 - tym dniu 

roboczym licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  

7. Czynności odbioru końcowego będą trwały do 14 dni licząc od dnia przystąpienia do odbioru i 

zostaną zakończone spisaniem protokołu z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć odbiór końcowy do 30 dni 

roboczych zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

9. Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że przedmiot 

umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub gdy zostały 

stwierdzone wady/usterki nadające się do usunięcia - okoliczność ta zostanie stwierdzona w 

protokole odbioru (odbiór nieskuteczny).  

10. Protokół nieskutecznego odbioru końcowego nie stanowi podstawy do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury końcowej i w razie jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktura 

zostanie zwrócona Wykonawcy. 

11. W protokole nieskutecznego odbioru końcowego strony ustalą zakres robót niewykonanych lub 

wady/usterki nadające się do usunięcia.   

12. Stwierdzenie w toku odbioru końcowego okoliczności określonych w ust. 9 (przedwczesność 

zgłoszenia gotowości do odbioru, wady/usterki nadające się do usunięcia), jest równoznaczne z 

uznaniem, że przedmiot umowy nie został ukończony w terminie. 

13. Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowych wezwań ponownie zgłosić gotowość do odbioru 

końcowego po rzeczywistym zakończeniu robót lub usunięciu tych wad/usterek, które nadawały 

się do usunięcia.  

14. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad/usterek nienadających się do usunięcia to: 

1) jeżeli wady/usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem –Zamawiający dokonując skutecznie odbioru może obniżyć wynagrodzenie 

za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub 

domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej 

formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji jakości na 

cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką), 
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2) jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem (wady istotne): 

a) odstąpić od umowy, 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od 

Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

15. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad/usterek nadających się do usunięcia, nie 

uniemożliwiających użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odebrać skutecznie przedmiot umowy. W takim przypadku może: 

1) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

2) domagać się rekompensaty utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w innej 

formie aniżeli obniżenie wynagrodzenia (np. domagać się wydłużenia gwarancji jakości na 

cały przedmiot zamówienia lub jego fragment dotknięty wadą/usterką). 

16. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się 

datę odbioru, stwierdzoną w protokole skutecznego odbioru końcowego. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że w celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1: tj.  

dla Części Nr ……….:  „……………………………………………………………………..” 

 

……………  zł (słownie złotych …………………………) w formie ………………………………… 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w terminach o których mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie 

usunął w terminie wad  stwierdzonych w trakcie odbioru lub  w  okresie  rękojmi lub jest w trakcie 

usuwania tych wad. 

4. W przypadku gdy uzgodniono zmianę terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy a 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót i usunięcia wad/usterek w formie 

gwarancji, Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia jest obowiązany bez 

dodatkowych wezwań przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia aneksu w sprawie 

zmiany terminu zakończenia robót - aneks do gwarancji należytego wykonania robót i usunięcia 

wad/usterek uwzględniający nowy termin zakończenia robót.  

§ 8 

Kary umowne 

1.  Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej  

w następujących przypadkach: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (zwłoka) - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia liczonego od 

dnia następującego po dniu, w którym roboty miały zostać ukończone,   

2) za przekroczenie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek stwierdzonych w czasie 

czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi (zwłoka) – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia liczonego od 

dnia następującego po dniu, w którym wady/usterki miały być usunięte,  
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3) za odstąpienie przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn występujących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

4) za odstąpienie od umowy w przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego 

nienadających się do usunięcia wad istotnych (uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu 

umowy albo ograniczającego możliwość użytkowania całości lub części przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem) - w wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

określonego w §5 ust.1 umowy, 

5) z tytułu samego faktu istnienia wad/usterek w przedmiocie umowy w wysokości  

0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1,  

6) za naruszenie obowiązków umownych przez Wykonawcę skutkujące nieotrzymaniem przez 

Zamawiającego dofinansowania jakie otrzymałby na wykonanie przedmiotu umowy  

w wysokości kwoty nie otrzymanej - jeżeli zamówienie jest/będzie sfinansowane lub 

dofinansowane z środków pozyskanych przez Zamawiającego, 

7) za naruszenie obowiązków umownych przez Wykonawcę skutkujące zwrotem 

dofinansowania jakie Zamawiający otrzymał na wykonanie przedmiotu umowy  w 

wysokości kwoty podlegającej zwrotowi - jeżeli zamówienie jest/będzie sfinansowane lub 

dofinansowane ze środków pozyskanych przez Gminę, 

8) za wprowadzenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na plac budowy bez zgody 

Zamawiającego  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1, 

9) za nieprzedłużenie do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w  § 5 ust.1, 

10) za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.1,  

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w  § 5 ust.1, 

12) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 

ust.1, 

13) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 4 ust. 7 i 8 - w wysokości 

5.000 zł nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2. W przypadku kumulacji podstaw do domagania się zapłaty kary umownej Zamawiający jest 

uprawniony do dokonania wyboru tytułu lub tytułów kary.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej Zamawiający może 

potrącić kwotę stanowiącą karę umowną z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

5. Strony dopuszczają możliwość miarkowania wysokości kary umownej w przypadku gdy 

zobowiązania wykonawcy zostały wykonane w znacznej części lub kara umowna jest rażąco 

wygórowana – art. 484 k.c. Obniżenie wysokości kary umownej wymaga uzyskania zgody 

Zamawiającego.  

6. Zmiana wysokości kary umownej na którą Zamawiający wyraził zgodę nie stanowi zmiany 

niniejszej umowy i nie powoduje konieczności jej aneksowania.  

7. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy 

chyba że jest to kara należna Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy.  

§9 

Cesja  

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

istniejących lub przyszłych wynikających z zawarcia i realizacji niniejszej umowy jakie ma lub 

będzie miał wobec Zamawiającego. 

2. Naruszenie zakazu cesji stanowi umowną podstawę odstąpienia od umowy i jest traktowane na 

równi z innymi przypadkami naruszenia umowy przez Wykonawcę. 
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3. Wyrażenie zgody na dokonanie cesji skutkujące zmianą podmiotu uprawnionego do domagania się 

zapłaty za wykonywane/wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy/nie powoduje konieczności jej aneksowania. 

§10 

Zmiany umowy, 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, w formie aneksu do 

umowy, w następujących przypadkach:  

1) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego 

lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie 

lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

3) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, 

które nastąpiło po podpisaniu umowy, 

4) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

5) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i 

inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową 

terminie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu świadczenia 

Wykonawcy, w następujących  przypadkach: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np.  

z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy,  

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 

standardzie niż przyjęte w dokumentacji przetargowej, pozwalających na  

zaoszczędzenie  kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych 

prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji przetargowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 

skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych, a w 

szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, 
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g) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w dokumentacji, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa 

realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego 

lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, 

jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego 

zakresu prac; 

3) zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego 

Podwykonawcę spełniającego warunki tego zamówienia.  

3. Strony wyodrębniają: 

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za 

roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji przetargowej, 

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją, a których 

wykonanie stało się zbędne, 

4. Wykonanie (zaniechanie wykonania) robót, o których mowa w ust. 3 następuje na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności, zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru w ramach wynagrodzenia podstawowego określonego w § 5 ust. 1. Protokół konieczności 

może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie 

zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do 

Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub zamiennych, w stosunku do robót 

przewidzianych umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub zamiennych, 

b)    kosztorysu  na roboty zaniechane,  

5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one 

zmian technologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 również autora dokumentacji. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3: 

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z następujących dokumentów: SIWZ, 

przedmiar robót, specyfikacja techniczna, oferta Wykonawcy, a w razie braku możliwości 

ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud dla województwa 

świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych 

przyjętych w dokumentach, o których mowa powyżej. 

7.W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, 

wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, 

która podlegać będzie weryfikacji przez Inspektora nadzoru. 

8.W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony 

protokół konieczności stanowiący podstawę  do aneksu do umowy.  

9.Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez 

wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 8. 

§ 11. 

Prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy w umówionym terminie pomimo 

wezwania go do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, 

2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie wznawia jej pomimo wezwania go do 

wznowienia, 
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3) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją, 

specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego i pomimo wezwania go do 

zmiany sposobu realizacji robót nie czyni tego,  

4) Wykonawca narusza obowiązki wynikające z właściwych przepisów prawa w szczególności 

obowiązek współpracy z Zamawiającym w toku procesu budowy (uniemożliwia 

zamawiającemu kontakt z wykonawcą, uniemożliwia zamawiającemu i inspektorowi nadzoru 

wgląd do Dziennika budowy itp., nie reaguje na zapytania Zamawiającego o stan postępu 

robót, przyczyny opóźnień robót), 

5) wystąpią okoliczności określone we właściwych przepisach prawa uprawniające 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy, 

6) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Pzp., lub konieczność 

dokonania  bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia  od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez zamawiającego, 

7) w przypadku określonym w § 13 ust. 8, 

8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

 – odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W każdym przypadku gdy przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest naruszenie 

przez Wykonawcę postanowień umowy lub właściwych przepisów prawa Wykonawca nie jest 

uprawniony do domagania się wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia jak również 

do domagania się zwrotu kosztów poniesionych w celu wykonania zamówienia. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1)  pomimo otrzymania pisemnego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur 

VAT, 

2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny wyznaczenia terminu odbioru końcowego 

lub przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót, 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod   

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której winy nastąpiło 

odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.  

6. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia (rozwiązania umowy) oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 12 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 1 umowy, przez 

podwykonawców.    



____________________________________________________________________________________________________ 
 

Strona 44 z 49 

 

 
 

 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

3.  Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi,  

b) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 

2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy;  

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 

d) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 

e)  rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

4.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 

właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 

wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

5.Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, akceptuje lub zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

6.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 5, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

7.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza pisemny sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

9.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.  

10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w 

powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o 

podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 

Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio. 

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi.  
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12.Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  z dalszymi 

podwykonawcami. 

13.Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego 

paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze 

postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie. 

14.Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić 

może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.   

15.Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami. 

16. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy z Podwykonawcą lub 

podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, jeśli po takiej akceptacji dokona 

w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian polegających w szczególności na 

podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu w czasie terminów wykonania. 

17.Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę 

Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub 

przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz 

z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzonym przez tego Podwykonawcę, że zobowiązania 

finansowe Wykonawcy względem tego Podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

18.Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę maksymalnie do wysokości 

wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót określony w kosztorysie ofertowym oraz  

harmonogramie robót. 

19.Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do 

wykonania tej części robót.  

20.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania. 

21.Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią niniejszej umowy i ofertą. Wymagania i zasady dotyczące powierzania 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

22. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówkowej  wpłata z tego tytułu 

stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 

Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego. 

§ 13 

Rękojmia i gwarancja. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi, jeżeli 

wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały wykonane 

niezgodnie z umową. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokołu 

skutecznego odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonywane roboty stanowiące przedmiot 

umowy na okres ………………………… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

skutecznego odbioru końcowego na warunkach określonych poniżej. Niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji Zamawiający będzie uprawniony wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający z tytułu  rękojmi może: 

1) żądać usunięcia wady, 
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2) żądać obniżenia wynagrodzenia,  

3) odstąpić od umowy - w wypadku określonym w ust. 8.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres równy okresowi rękojmi. Niezależnie od 

wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający może żądać naprawienia 

szkody na zasadach ogólnych z powodu istnienia wady. 

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, podając termin i miejsce 

oględzin. Istnienie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek wykonanych 

robót Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. 

Usunięcie wady/usterki stwierdza się protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad/usterek lub nie usunął ich w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, zachowując uprawnienia do kar umownych  

i do odszkodowania uzupełniającego. 

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rękojmi istotnych wad/usterek 

wykonanych robót Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności 

użytkowania albo znacznego ograniczenia możliwości użytkowania całości lub części przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiający może z tytułu gwarancji i rękojmi obniżyć 

wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. 

10. Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość obiektu bez 

wad/usterek pozostaje do wartości obiektu z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już 

wynagrodzenie, Zamawiający może żądać jego zwrotu w takiej części, w jakiej obniżył 

wynagrodzenie. 

11. Drobne naprawy mogą być wykonywane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiającego uprawnień 

wynikających z gwarancji oraz rękojmi.  

12. Jeżeli usuwanie wad/usterek będzie dokonywane w ramach rękojmi, koszty ich usunięcia będą 

pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia wad/usterek wniesionego przez 

Wykonawcę. 

§14 

Gwarancja jakości materiałów i urządzeń objętych odrębnymi gwarancjami producenta 

1.  Jeżeli w celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zakupił, dostarczył i zainstalował  

w przedmiocie umowy materiały i urządzenia w tym rzeczy stanowiące wyposażenie przedmiotu 

umowy objęte odrębnymi gwarancjami producentów a warunki gwarancji udzielonej przez 

producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona 

przez Wykonawcę na jakość przedmiotu zamówienia - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 

równym okresowi gwarancji producenta. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czasie  odbioru 

końcowego karty gwarancyjne materiałów i urządzeń zachowując ich odpisy. Wszelkie 

uprawnienia wynikające z tych gwarancji będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z 

warunkami gwarancji określonymi w kartach gwarancyjnych. Zamawiający będzie zawiadamiał 

wykonawcę o wystąpieniu wad/usterek skutkujących koniecznością napraw lub wymian urządzeń 

objętych odrębnymi gwarancjami producentów zgodnie z warunkami gwarancji.  

3. Jeżeli w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupił, dostarczył i zainstalował  

w przedmiocie umowy materiały i urządzenia w tym rzeczy stanowiące wyposażenie przedmiotu 

umowy objęte odrębnymi gwarancjami producentów i nie przekazał Zamawiającemu kart 

gwarancyjnych dla tych materiałów i urządzeń, usuwanie wad/usterek materiałów, urządzeń  

i naprawienie szkody przez Wykonawcę następuje w ramach obowiązków rękojmi lub gwarancji 

określonej w §13.  

4.  W przypadku wad materiałów i urządzeń w tym rzeczy stanowiących wyposażenie przedmiotu 

umowy objętych odrębnymi gwarancjami producentów Zamawiający jako nabywca tych 

materiałów i urządzeń jest też uprawniony do skorzystania z rękojmi. Wybór uprawnień należy do 
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zamawiającego. W przypadku wyboru rękojmi koszty usunięcia wad/usterek będą pokrywane 

przede wszystkim z zabezpieczenia usunięcia wad/usterek wniesionego przez Wykonawcę. 

§15 

Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), ustawy 

z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz 

Kodeksu cywilnego. 

3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  SIWZ wraz z załącznikami – załącznik nr 2  

3)  Warunki Gwarancji – załącznik nr 3 

 

 

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 
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WZÓR 

WARUNKI GWARANCJI 

Załącznik Nr 3 do umowy 

Wykonawca: 

Firma ............................................................................................................................................ 

Adres ............................................................................................................................................ 

Telefon ......................................................................................................................................... 

Udziela gwarancja  na okres ……….. miesięcy, 

(którego początek liczony od dnia końcowego odbioru, na wykonane roboty budowlane pn.: 

………………………………………………………………………………………………  

położonym w msc. ……………………………………..  gm. Nowa Słupia zgodnie z zawartą Umową 

nr ............................. z dnia ............................ z Zamawiającym – Gmina Nowa Słupia, zwaną dalej 

umową. 

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego 

w/w zakresu rzeczowego dla danej części zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają 

dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.  

3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający 

dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie 

dokonane zostanie telefonicznie, faxem, lub pisemnie - zgodnie z danymi wskazanymi przez 

Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt 

zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt 4 i pkt 5. 

4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie. 

5. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w pkt 4, i nie wykluczające eksploatacji obiektu, 

Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż w 

punkcie 4 i 5 terminów na usunięcie wad. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 

zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia prawidłowego 

wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej 

Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

8. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu 

istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony  

z gwarancji nie mógł korzystać. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

10. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających  

z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

       

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

......................................................................................................................  

           (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ  NARZĘDZI  
 

wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami składając 

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak: RIFS.ZP.271.1.2018 na  

„Remont i przebudowę dróg na terenie Gminy Nowa Słupia” składającego się z czterech części: 

 

w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt. 1 p.pkt. 3.3 (Sprzęt). 

 

Lp. Opis 

(rodzaj, nazwa i parametry 

potwierdzające spełnienie warunku) 

Liczba 

jednostek 

Informacja o podstawie dysponowania tymi 

urządzeniami* 

Wykonawca 

dysponuje zasobami 

bezpośrednio (zasoby 

w posiadaniu 

Wykonawcy) 

Wykonawca 

dysponuje zasobami 

na podstawie  

art. 22 a ust. 1** 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5 

 

    

* należy wybrać jedną z dwóch wskazanych opcji i zaznaczyć Tak w odpowiedniej kolumnie 

** w przypadku zaznaczenia TAK w tej kolumnie należy również wypełnić poniższe oświadczenie 

wraz z podaniem pozycji powyższego wykazu, której oświadczenie to dotyczy: 

Polegając na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ust. 2 na zasadach określonych w art. 22 a 

będziemy dysponować narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. ….. wykazu. 

 

 

 

………………………………………….                                  ………………………………………………                                                      
data                                                                                                          Podpis osób uprawnionych do składania           

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 


